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Time Out για διάβαψα! 
Κάντε ένα διάλειµµα από την καθηµερινότητα και αφήστε τη 
φαντασία oas να ταξιδέψει µακριά! Έξυπνε^ αναγνώσει που 
σίγουρα έχουν να oas προσφέρουν πολλά! 

αρµονία 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

ΛΟΓΙΑ, του Θεόδωρου 

Πολύζου. εκδόσεΰ 

«Μακρή» 

Στον έρωτα οι µικρές 

λεπτοµέρειες Tns ανθρώπινης 

συµπεριφοράς 

παρατίθενται ως 

αποθέµατα αθωότητας 

µπροστά στη γνησιότητα 

της ερωτικής 

χαράς. Κι όµως είναι 

λάθος να ταυτίζουµε 

τηχαρά και την απόλαυση 

των ερωτικών 

στιγµών µε την ατοµική 

δηµιουργία και την 

πρόοδο. ∆εν έχει ο 

έρωτας αφυπνιστική 

διάθεση δηµιουργίας, 

είναι n ίδια n δηµιουργία. 

Μια ηλιόλουστη 

µέρα όπου τα ένστικτα 

στέκονται αντικριστά, 

χωρίς να αποζητούν τη 

λύτρωση ούτε την καταξίωση. 

Η ΑΡΧΗ TOY ΚΑΚΟΥ. 

tns Mapias 

Φακίνου. εκδόσε^ 

«Καστανιώτη» 

Μια γυναίκα καταφθάνει 

σε µια παραθαλάσσια 

κωµόπολη τον Φεβρουάριο 

του 2000. 

Μόνες της αποσκευές 

µια µικρή βαλίτσα και 

µια γυάλα µε δύο χρυσόψαρα. 

Κατά την παραµονή 

της µια σειρά 

από ανεξήγητα γεγονότα 

θα συµβούν. 

Σε έναν τόπο όπου n 

άνοιξη δεν έρχεται 

ποτέ, όπου κυριαρχούν 

n βία, ο φόβος 

για το διαφορετικό και 

µια στρεβλή αντίληψη 

της έννοιας του 

ηθικού, ποιος κάνει 

την αρχή του κακού 

και, κυρίως, γιατί; 

ΣΈΝΑ ΓΎΡΙΣΜΑ TU! 

ΖΟΗΣ.ιηδΑλκυόντβ 

Παχιδακη. εχδόσεκ 

«Καλέντη» 

Σε ένα χωριό Tns Κρήτης 

γεννιέται ο Νικηφόρος, 

καρπός ενός 

βιασµού και «υιοθετηµένο» 

τέκνο ενός 

βεβιασµένου γόµου. 

Ένα πανέξυπνο παιδί 

που διαγράφει µια λαµπρή 

πορεία. Μέσα 

από την ιστορία του 

διαγράφεται και π πορεία 

της Ελλάδος των 

τελευταίων χρόνων, 

πάνω στο χάρτη της 

ψεύτικης ευµάρειας, 

της κοινωνικής 

υποκρισίας, της κερδοσκοπίας, 

των χαµένων 

αξιών και συνειδήσεων 

αλλά και της 

ανθρωπιάς, της πίστης 

και του αγώνα. 

Η ΝΥΧΤΑ ΤΟΝ 

nAEEMinN.insaXrvns 

ncrvracn. εκδόσε^ 
((Wuxoyios* 

Η Μάρθα, µια γοητευτική 

γυναίκα και κληρονόµος 

τεράστιας περιουσίας, 

πάσχει 

απόµετστραυµατική 

αµνησία. Προσπαθεί 

να γνωρίσει καινά 

ερωτευτεί από την αρχή 

τον Πέτρο και το καταφέρνει. 

Η ζωή Tns 
ξαναρχίζει να γίνεται 

φυσιολογική. Μέχρι 

που ένα µήνυµα 

στα κινητό ανατρέπει 

τα πάντα. Η συγκλονιστική 

πορεία µιας γυναίκας 

από το σκοτάδι 

στο φως, που θα φέρει 

στην επιφάνεια την 

αλήθεια και θα αποκαλύψει 

πολλά κρυµµένα 

µυστικά. 

ΑΡΓΟΣ ΧΟΡΟΣ. Tns 

Γιόλαε ∆αµιονούΠαπαδοπούλου. 

εκδόσεκ «∆ιόπτρα» 

Ο Αλέκος επιστρέφει 

από την Αµερική 

γεµάτος όνειρα, για 

να κάνει καριέρα ως 

σκηνοθέτης. Σύντοµα 

διαπιστώνει πως 

οι διακρίσεις δεν είναι 

αρκετές: Εδώ βαραίνουν 

πολύ περισσότερο 

τα «µέσα» και οι 

διασυνδέσεις. Οι σκέψεις 

για νέο φυγή στο 

εξωτερικό τον καλούν 

σαν «Σειρήνες», αλλά 

αντιτάσσει τη µεγάλη 

αγάπη του για την 

Άννα. Κι όταν 

αναζητά in συµβουλή 

της γιαγιάς Σοφίας, 

τότε συµβαίνει κάτι 

αναπάντεχο... 
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∆ΥΤΟΟΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ S ΛΕΠΤΑ 

THEHEALINGCODE, 

του Alexander Loyd, 

εκδόσειε «∆ιόπτρα» 

To 2001, ο Dr Alex 

Loyd άλλαξε την πορεία 

Tns εναλλακτικής 

ψυχολογίας, 

«ξεκλειδώνοντας» 

tous κώδικες που 

ενεργοποιούν το 

ανοσοποιητικό µας 

σύστηµα. Τα ευρήµατα 

του επιβεβαιώθηκαν 

όχι µόνο από πειράµατα 

αλλά και 

από τους χιλιάδες 

ανθρώπους που 

εφάρµοσαν τη µέθοδο 

του, το Healing 

Code/Ενα βιβλίο που 

θα σας µάθει τα πάντα 

για το Healing 

Code και πώς µε 

απλές ασκήσεις λίγων 

λεπτών θα αλλάξει 

και n δική σας 

πορεία. 

TO ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 

του Andrea Moritz. 

εκδόοειε «∆ιόπτρα» 

Στο νέο του βιβλίο ο 

Andreaς Moritz αποκαλύπτει 

τους συνηθέστερους 

και εντούτοις παραγνωρισµένους 

παράγοντες 

που µας κάνουν 

να νοσούµε και να γερνάµε 

πρόωρα. Παραθέτει 

ακόµη µεθόδους για 

να αναλάβουµε τον 

απόλυτο έλεγχο Tns 

σωµατικής και διανοητικής 

µας υγείας και αποκαλύπτει 

εκατοντάδες 

µυστικά, τα οποία 

προάγουν την υγεία και 

την ευεξία, δίνοντας παράλληλα 

απαντήσεις σε 

πολλά και συνήθη ερωτήµατα. 

TOΑΡΩΜΑ 

ΤΗΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑΣ. 

τουΜαρκΛεβί. 

εκδόσεις «Ψuxoyios» 

To νέο µυθιστόρηµα 

εποχής τουΜαρκΛεβί 

πραγµατικά µας ταξιδεύει 

σε ένα ατµοσφαιρικό 

περιβάλλον, µε 

άκρως συµπαθείς και 

γοητευτικούς χαρακτήρες. 

Ano το Λονδίνο 

µέχρι την Κωνσταντινούπολη 

ξεδιπλώνεται 

n ιστορία της 'Αλις, 

µιας γυναίκας που 

έχει να παλέψει µε τους 

δαίµονες του παρελθόντος. 

Μια ιστορία έρωτα 

και φιλίας, που παίρνει 

σάρκα και οστά στο 

πρόσωπο του παθιασµένου 

και αξέχαστου 

κυρίου Ντάλντρι, αναδίδοντας 

ένα µεθυστικό 

άρωµα νοσταλγίας. 

ΑΣΥΓΧΩΡΗΤΟΙ, 

ιου Philippe Djian. 

εκδόσεις «Gema» 

Ο Φρανσίς, επιτυχηµένος 

συγγραφέας, είδε 

τη γυναίκα του και µία 

από τις δύο κόρες του 

να χάνουν in ζωή τους 

µπρος στα µάτια του. 

Στα εξήντα του βρίσκεται 

στη χώρα των Βάσκων, 

όπου παραµερίζοντας 

τις τύψεις ξαναπαντρεύεται. 

Η κόρη 

του Αλίς, την οποία 

λατρεύει, ξαφνικά εξαφανίζεται. 

Οχυρωµένος 

πίσω από το πνευµατικό 

κάστρο που χτίζει 

για να µην καταρρεύσει 

θα ανακαλύψει 

έναν κόσµο στον οποίο 

δεν γίνεται να υπάρξει 

συγχώρεση. 

t ΛΥΤΟ TO ΕΠΙΤΙ HI ΕΛ I ΐϊΛ 

ΑΥΤΟ TO ΣΠΙΤΙ ΕΙΣΑΙ 

ΕΣΥ,τη5Ζοέλ Λοπινό. 

εκδόσειε «Καστανιώτη» 

Η Στέλλα είναι όµορφη 

και χαρισµατική γυναίκα, 

αλλά εδώ και καιρό 

έχει χάσει τη ζωντάνια 

της. Νοµίζει πως 

έχει φτάσει στο σηµείο 

µηδέν, όπου δεν θέλει 

πλέον τίποτα.Ώσπου 

ένα πρωινό, κοντά στο 

κάστρο της Ναυπάκτου, 

συναντά έναν 

παράξενο άνθρωπο. 

Τα λόγια του κλονίζουν 

τις ανασφάλειες της. 

Ένα µυθιστόρηµα που 

αναπτερώνει τις απίστευτες 

δυνάµεις που 

είναι κρυµµένες στα 

βάθη της ψυχής µας. 

Ένας ύµνος στην 

αισιοδοξία. 
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